
Aan: College van B & W van Assen 

Van: SP fractie Alie Dekker 
 
Onderwerp: Rijksregeling verbetering binnenklimaat scholen. 
Betreft: schriftelijke vragen aan het college van B&W 
      

Assen, 05 juni 2014 
 
Geacht college, 
 
Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel  schimmels en bacteriën in als thuis. De lucht in de klas 
kan leiden tot het ontstaan van (niet-allergische) astma. Dat blijkt o.a. uit onderzoek van de Universiteit 
Utrecht. 
 
Om het binnenklimaat op scholen te verbeteren heeft de rijksoverheid in 2010 gelden beschikbaar gesteld. 
In Assen zijn er met deze stimuleringsregeling op een aantal scholen maatregelen (zie bijlage) uitgevoerd. 
Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente Assen 297.000,- voor verbetering van het binnenklimaat op 
scholen heeft teruggestort aan de rijksoverheid.  
 
N.a.v. bovenstaande heeft de SP fractie de volgende vragen: 
 

1. Hoeveel geld heeft Assen in eerste instantie van de rijksoverheid in totaal ontvangen voor de 
verbetering van het binnenklimaat op scholen? 

2. Waarom heeft u, in samenwerking met de schoolbesturen, niet alle rijksgelden ingezet voor 
verbetering van het binnenklimaat op scholen? 

3. Op de lijst met maatregelen op de Asser scholen (zie bijlage) wordt niet vermeld dat er CO2 meters 
zijn geplaatst. Waarom zijn er geen CO2 meters geïnstalleerd? 

4. Waarom zijn er vooral maatregelen genomen om energie te besparen ipv het verminderen van 
schimmels, bacteriën en CO2 concentraties in klaslokalen?  

5. Hoeveel klachten, zoals hoofdpijn en problemen met de luchtwegen, over het binnenklimaat op 
scholen zijn er bij de schoolbesturen sinds 2008 binnen gekomen? 

 
 
 

   
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Alie Dekker 
Raadslid SP Assen 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bijlage 



 
School   Voorziening  

Maria in Campis  Isolatie plat dak 282,0 m² 
Maria in Campis  Radiatorkranen 41 stuks  

Maria in Campis  TL‐armaturen 71 stuks  
Maria in Campis  Dimregelingen 52 stuks  
De Borg   Dubbele beglazing 288,0 m²  
De Marskramer   Dubbele beglazing 424,0 m²  
Emmaschool   Dubbele beglazing 120,0 m² 
De Veldkei   Isolatie plat dak 697,0 m²  
De Veldkei   Isolatie hellend dak 810,0 m²  
De Veldkei   Dubbele beglazing 332,4 m²  
De Cirkel   Dubbele beglazing 135,0 m²  
De Cirkel   Radiatorkranen 26 stuks 
De Cirkel   WTW 6 stuks 
De Cirkel   Buitenzonwering 33,0 m²  

De Cirkel   TL‐armaturen 163 stuks 
De Cirkel   Dimregelingen 87 stuks 

 

Aanduiding van de voorziening 

Het bevoegd gezag van een school kan een aanvraag indienen voor één of meer van de volgende 

voorzieningen gericht op energiebesparing of verbetering van het binnenmilieu: 

 Verbetermaatregel 

1 Vervangen van enkel glas door HR glas 

2 Isoleren van plat dak 

3 Isoleren van hellend dak 

4 Vervangen van een conventionele Cv-ketel door HR-CV-ketel 

5 Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen 

6 Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW 

7 Plaatsen van een (wand) CO2 indicator 

8 Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels 

9 Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen 

10 Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling 

 


